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طوكي���و � وكاالت: أكد وزي���ر النقل األميركي راي 
حلود ما سبق ان أعلنته شركة تويوتا اليابانية عن 
عدم وجود خلل في س���امة األنظمة اإللكترونية في 
سياراتها وان ما ظهر من أعطال في بعض السيارات 
والتي أثارت اجلدل كانت أعط���اال ميكانيكي���ة فيها 

كم���ا ذك��رت الشرك��ة.
وأوض��ح الوزي����ر ان التحقي��ق ال�����ذي استم���ر 
10 أشهر وش����ارك في����ه علم���اء م���ن وكال����ة ناس���ا 
للتثب���ت مم����ا اذا كان���ت مشاك���ل االزدياد الفجائي 
في السرع����ة ناجم��ة عن خلل الكتروني، خلص الى 
ان األنظمة االلكترونية سليمة واملشكلة تكمن حصرا 
في اخلللني امليكانيكيني اللذين س���بق ان مت احلديث 

عنهم���ا.
وتعليقا على هذه النتائج أعلنت تويوتا ان التحقيق 
»يؤكد س���امة« األنظمة االلكترونية التي تعتمدها 

الشركة في سياراتها.
وأكدت املجموع���ة اليابانية في بيان انه »من اآلن 
فصاع���دا ننوي ان نصغي لعمائن���ا أكثر حتى مما 
نفعل اآلن وأال نقدم لهم س���يارات آمنة فحس���ب بل 

راحة البال ايضا«.
وفي وقت س���ابق كانت حتقيقات الدائرة الوطنية 
حلماية املرور على الطرقات السريعة والتابعة لوزارة 
النقل األميركية قد أكدت س���امة سيارات »تويوتا« 
وان م���ا مت اتهامها ب��ه لم يكن يس���تن���د الى أدل���ة 

راسخ��ة.

محللون: ال أساس للمخاوف من حدوث اضطرابات 
في إمدادات النفط بسبب الوضع في مصر

ڤيينا � د.ب.أ: تراجعت اسعار النفط في أعقاب االرتفاعات املتاحقة 
التي شهدتها في اآلونة األخيرة جراء االضطرابات اجلارية في مصر 
بعد أن ثبت أن املخاوف من ح���دوث اضطرابات في إمدادات النفط 

ليس لها أساس إلى حد بعيد وذلك وفقا حملللي النفط.
ولكن خبراء االقتصاد قالوا انه نظرا الن بعض املخاطر السياسية 
مازالت تلوح في األفق، فان من املرجح أن يبقى س���عر النفط حول 
مس���توى ال� 100 دوالر للبرميل )159 ليترا( وهو املستوى الذي قد 

يؤدي إلى تباطؤ تعافي االقتصاد العاملي.
وعندما بدأت االحتجاجات الواس���عة ضد نظام الرئيس املصري 
محمد حسني مبارك أواخر الشهر املاضي، ارتفع مزيج برنت األوروبي 
بحوالي ثمانية دوالرات خال أيام ليتجاوز سعر البرميل 102 دوالر 
األسبوع املاضي. وفي مطلع األسبوع املاضي، تبددت املخاوف من 
حدوث اضطرابات في طرق نقل النفط أو اتساع رقعة االضطرابات في 
املنطقة. وتراجع االرتفاع في سعر النفط بسرعة مثلما بدأ وتراجع 
س���عر مزيج برنت إلى اقل من 100 دوالر للبرميل. وظل السعر عند 

نحو 100 مع نهاية التعامات اول من امس.
وقالت كاودي���ا كيمفرت خبيرة الطاقة باملعهد األملاني لألبحاث 
االقتصادية في برلني إنه »ليس���ت هناك ثمة س���بب يدعو للذعر« 

مضيفة »ليس هناك نقص ملموس في إمدادات النفط«.

البيرو يعلن عن حقل ذهب كبير في الشمال
ليما � أ.ف.پ: أعلن البيرو عن اكتشافه حقل ذهب كبير في موقع 
»شاهويندو« الذي تستثمره املجموعة الكندية »سوليدن« في شمال 

الباد، في منطقة كاخاماراكا.
وف���ي بيان أعلنت وزارة املناجم أن »حقل الذهب هذا يضم 1340 
مليون أونصة ذهب أي ما يس���اوي نحو 41 طنا. وهو يتوزع على 
مس���احة متتد س���تة كيلومترات وبعمق 400 متر، في شمال جبال 

األنديز التابعة للبيرو«.
وقد مت اإلعان عن الطاقة املتوافرة في احلقل اجلديد على هامش 
مؤمتر »برو إكس���بلو« حول التنقيب في ليما، وهي تساوي تقريبا 
أكثر من 20% من اإلنتاج الس���نوي للذه���ب في البيرو الذي يعتبر 

املنتج اخلامس عامليا.
وكان إنتاج البيرو للذهب قد انخفض بنسبة 11% في العام 2010 
ليصل إلى 163.4 طنا، لكن احلكومة أكدت أنها سوف تترك للحكومة 
اجلديدة في يوليو 2011 )41 مليارا( من االستثمارات في قطاع املناجم، 

وهو رقم تضاعف مرتني خال عامني.

»فيس بوك« تنتقل إلى مقر جديد
سان فرانسيسكو � د.ب.أ: أعلنت شركة »فيس بوك« التي تدير 
موقع التواصل االجتماعي الش���هير مساء أول من أمس انتقالها إلى 
مقر جديد في إطار توس���عها احلقيقي بعد النمو الكبير للموقع في 

عالم اإلنترنت.
وذكرت الش���ركة األميركية أنها س���تنتقل إلى مقر جديد خال 
الصيف املقبل يتسع للتوسعات املستقبلية واملوظفني اجلدد حيث 

يبلغ إجمالي عدد العاملني في الشركة حاليا نحو 1400 عامل.
ووفقا لبيان صحافي فإن الشركة ستستحوذ على املجمع اإلداري 
السابق لشركة »صن مايكروسيستمز« الذي مت إخاؤه عندما بيعت 

شركة صن إلى شركة أوراكل األميركية لبرامج قواعد البيانات.
ووقعت ش���ركة »فيس بوك« عقد إعادة تأجير املقر مع ش���ركة 
»أوراكل«. ومبوجب العقد فإنها س���وف تستأجر املجمع املكون من 
تس���عة مبان ملدة 15 عاما مع احلق في ش���رائه بعد خمس سنوات. 

ولم يتم الكشف عن الشروط املالية للعقد.

1642 مليون دوالر أرباح المصارف
 العاملة بلبنان في 2010

بيروت � يو.ب���ي.آي: أظهر تقرير دوري ان املصارف العاملة في 
لبنان سجلت أرباحا في العام 2010 بحدود 1642 مليون دوالر وهو 
رقم غير مس���بوق مقارنة ب� 1192 ملي���ون دوالر في العام 2009 أي 

بزيادة قدرها 450 مليون دوالر.
وكانت أرباح املصارف بلغت في العام 2008 بحدود 1.079 مليار 
دوالر مقابل 846 مليون دوالر في العام 2007 بينما س���جلت أرباح 
املصارف في العام 2006 )748( مليون دوالر. وأظهر تقرير ملصرف 
لبنان املركزي ان امليزانية املجمعة للمصارف العاملة في لبنان بلغت 
128.8 مليار دوالر حت���ى نهاية العام 2010 مقابل 115.2 مليار دوالر 

في نهاية العام 2009 أي بزيادة 13.6 مليار دوالر.
وكان حجم امليزانية املجمعة للمصارف ارتفعت 21 مليار دوالر 
ف���ي العام 2009 عما كانت عليه عام 2008 وكانت امليزانية املجمعة 
للمصارف س���جلت حتى نهاية ديسمبر 2009 منوا بنسبة %22.27 

عما كانت عليه نهاية 2008 لتصل إلى 115.21 مليار دوالر.
واظهر التقريران نسبة دولرة الودائع في البنوك في العام 2010 
بلغت 63.2% مقابل 64.46% في نهاية العام 2009 بينما كان مستوى 
الدولرة في العام 2008 بحدود 66.40% وأشار التقرير إلى أن الودائع 
املصرفية في العام 2010 بلغت 107.1 مليارات دوالر مقابل 95.7 مليار 

دوالر في العام 2009 بزيادة 11.5 مليار دوالر.

التحقيق األميركي يؤكد سالمة األنظمة اإللكترونية في سيارات تويوتا

رئيس »اتصاالت«: صفقة »زين« باتت في حكم المنتهية 
كش���ف رئيس مجلس إدارة »مؤسسة اإلمارات 
لاتصاالت« )اتصاالت( محمد عمران عن أن صفقة 
شراء اتصاالت 46% حصة األغلبية في شركة »زين« 
لاتصاالت باتت في حكم املنتهية، وان التوصل إلى 
اتفاق م���ع مجموعة من البنوك اإلقليمية والعاملية 
لتأمني قروض بقيمة 12 مليار دوالر، تعادل القيمة 
الكامل���ة للصفقة، منوها بس���هولة احلصول على 
التمويل ال���ازم نظرا لعدم وجود ديون تذكر على 
اتصاالت، التي قال إنها من أفضل ش���ركات املنطقة 
ورمبا ثاني أفضل ش���ركة اتصاالت في العالم من 

حيث التصنيف االئتماني.
وتوق���ع عمران في حوار م���ع مجلة »االقتصاد 
 Due واألعمال« االنتهاء من عملية الفحص والتدقيق
diligence واالتفاق على كامل بنود الصفقة بحلول 
نهاية فبراير اجلاري، مبا ف���ي ذلك قيام مجموعة 

اخلرافي بتجميع حصة األغلبية وقدرها 46% من األسهم. كما توقع أن 
حتل مسألة »زين السعودية« قريبا في ظل وجود جهات عدة ترغب 
بشرائها، مشيرا إلى أن بيعها جلهة ثالثة ضروري إلمتام الصفقة ألنه 
ال ميكن لش���ركة »اتصاالت«، باعتبارها املالك األكبر لش���ركة »احتاد 

اتصاالت – موبايلي« في السعودية، متلك شركة أخرى في اململكة. 
ولف���ت إلى أن صفقة »زين« حتمل فوائد للجميع وأن مس���اهميها 
سيحققون ربحا في حال بيع أسهمهم بالسعر الذي يحمل عاوة 500 
فلس على سعر تداول السهم، كما أنهم سيربحون في حال االحتفاظ 
باألسهم ألنهم سيكونون جزءا من شركة أكبر قادرة على حتقيق عوائد 

أعلى وبتكلفة تشغيل أقل مستفيدة من اقتصادات احلجم. 
وقال رئيس اتصاالت إن »زين« س���تبقى في املدى املنظور شركة 
مستقلة، وسيتم دعمها من قبل »اتصاالت«، مع العلم أن امتاك حصة 
األغلبية، وتولي اإلدارة، يسمحان بدمج الشركتني في أي وقت، وذلك بعد 

الدراسة املتأنية وبالتعاون مع املساهمني وبالتنسيق 
مع الكفاءات البشرية املوجودة في الشركتني. 

واعتب���ر أن إمتام الصفقة س���يؤدي إلى دخول 
»اتصاالت« الئحة شركات االتصاالت العشر األولى 
في العالم، على األقل من حيث عدد املشتركني الذي 
س���يصل بعد الصفقة إلى ما بني 150 و160 مليون 
مش���ترك، كما أن الصفقة جتعل من الش���ركة أكبر 
مش���غل لاتصاالت في العالم العربي. وأعرب عن 
اقتناع���ه بوجود إمكانات منو كبيرة في األس���واق 
العربي���ة واألفريقية، موضح���ا أن اإلفادة من تلك 
الفرص حتتاج من شركات االتصاالت أن تضخ املزيد 
من اإلنفاق الرأسمالي، وأن تواكب التطورات التقنية 
احلاصل���ة.  وعارض عمران الرأي القائل بتش���بع 
أسواق االتصاالت استنادا إلى معيار واحد هو عدد 
اخلطوط، ألن هذا املعيار يتجاهل معايير عدة تتعلق 
بطاقة منو االستخدامات. إذ أن استخدام البيانات في املنطقة العربية 
عموما، مازال منخفضا جدا مقارنة باملعدالت العاملية، علما أن املعدالت 
العاملية ذاتها التزال ضئيلة قياسا بإمكانات النمو الهائلة. وأشار على 
سبيل املثال أن »موبايلي« أصبح لديها 2.5 مليون مستخدم للبيانات 
مباشرة، مع وجود إمكانات لنمو أكبر في الفترة املقبلة، وكذلك احلال 
في مصر حيث باتت »اتصاالت« تتمتع بحصة تعادل 50% من سوق 
البيانات. وأشار إلى أن خدمات الصوت ستصبح في السنوات املقبلة 

مصدرا ثانويا للدخل قياسا مبصادر الدخل من البيانات. 
وق���ال إن صفقة »زين« تأتي على خلفية جتربة ناجحة لش���ركة 
اتصاالت ف���ي املنطقة العربية، وذلك من خال وجودها في أس���واق 
اإلمارات والسعودية ومصر، حيث متكنت من إحداث تغيير ملموس 
سواء من حيث عدد املستخدمني، أو من حيث التقنيات التي أدخلتها 

إلى القطاع، فضا عن أسعار اخلدمات وتنوعها. 

تجميع 46% من األسهم »زين« قبل نهاية فبراير و بيع »زين - السعودية« ضروري إلتمام الصفقة

 محمد عمران

الزنكي استقبل وفد »هيونداي« اليابانية

العاقات  اط����ار تعزي����ز  في 
الثنائية والتواصل املس����تمر مع 
عماء املؤسس����ة االستراتيجيني 
استقبل الرئيس التنفيذي ملؤسسة 
البترول الكويتية فاروق الزنكي 
وفدا رفيع املس����توى من شركة 
هيونداي اليابانية، وذلك يوم 31 
يناير املاضي. وبهذه املناسبة اكد 
العضو املنتدب لقطاع التسويق 
العامل����ي عبداللطي����ف عب����داهلل 
احلوط����ي ان هذه الزي����ارة لوفد 
شركة هيونداي لها اهمية خاصة 
نظرا للعاقة الوطيدة التي تربط 
بني املؤسسة وش����ركة هيونداي 
اليابانية، وهي العاقة التي متتد 

لس����نوات طويلة وتتسم بالثقة 
والتع����اون املتمي����ز، مضيفا ان 
الوفد الياباني اشاد باجلهود التي 
تبذلها مؤسسة البترول الكويتية 
والسياسة التوسعية التي ينتهجها 
العاملي والهادفة  التسويق  قطاع 
ال����ى التمركز في اس����واق النفط 

العاملية.
وكان في استقبال الوفد العضو 
العاملي  التسويق  املنتدب لقطاع 
عبداللطيف عبداهلل احلوطي ونائب 
العضو املنتدب للتسويق العاملي 
)النفط اخلام واملشتقات اخلفيفة( 
فهد النش����مي ومدير ادارة النفط 

اخلام الشيخ صاح الصباح.

تعزيزًا للعالقات الثنائية بين الجانبين

فاروق الزنكي يتوسط وفد »هيونداي« ومسؤولي قطاع التسويق العاملي في مؤسسة البترول


